
 

 

Rörelse på fritidshem 

- För sociala relationer? 

- För ett aktivt lärande? 
 

Pontus Svedlund 

Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Ht-17 

Handledare: Ulrika Bergstrand 

Examinator: Anneli Hansson 

Kurskod: PE121G  

Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp  



 

Förord   

Vad gäller mitt individuella bidrag i detta arbete så har jag arbetat på egen hand. Jag skulle på 

förhand vilja rikta ett stort tack till alla inblandade som har stöttat mig och kommit med råd genom 

detta arbete. Jag vill tacka min farbror och hans sambo som har funnits med som bollplank och 

kommit med bra råd till mitt skrivande. Jag vill även tacka kollegor som har tagit sig tid att sitta ner 

med mig så att vi har kunnat diskutera upplägget på texten, vilket har gjort det mycket lättare för mig 

att se vilka ändringar som har behövts göras. Sedan vill jag även tacka den närmsta familjen som har 

funnits där och gett mig ett otroligt stort stöd när det har känts tyngre. Ett stort tack även till mina 

klasskamrater som har varit väldigt stöttande och till alla som har erbjudit sig att läsa mitt arbete för 

att ge sin syn på det hela. 
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Abstrakt  

I detta arbete har jag gjort en studie om fritidslärares uppfattningar kring att planera och motivera för 

rörelseaktivitet. Jag har valt att studera detta område då jag själv är fysiskt aktiv och har läst i 

kurslitteratur och i artiklar om att det idag finns ett problem med allt fler stillasittande elever. Detta är 

något som även arbetskollegor har talat om.   Det som har framkommit i denna studie är att ett vanligt 

synsätt kring planering av rörelseaktiviteter på fritidshemmet sker spontant under en 

verksamhetsdag. Det verkar handla om att utgå från hur elevgruppen är och vilka behov som finns 

under den aktuella dagen. Samtidigt finns det också uppfattningar att det är bra att få med eleverna i 

planeringen av rörelseaktiviteter för att de ska lära sig det här med elevinflytande, samt att lära sig 

planera och ta eget ansvar för aktiviteter. Uppfattningarna kring att motivera för rörelseaktivitet 

handlar mycket om det sociala samspelet mellan inom elevgruppen. Rörelseaktiviteter ses som ett bra 

verktyg för eleverna att träna på att skapa relationer och att uppträda på ett hänsynsfullt sätt 

gentemot varandra. Vad gäller att motivera eleverna till att delta så handlar det enligt 

respondenternas utsagor i mångt och mycket om att vara en god förebild som vuxen. Detta kan ske 

genom att själv starta upp och vara med i aktiviteter tillsammans med elevgruppen. Sedan finns det 

också uppfattningar om att föra diskussioner med eleverna kring nyttan med rörelseaktiviteter är 

viktigt, men fritidsläraren bör undvika att själv hamna i centrum och att hålla sig kortfattad och tydlig 

för eleverna. 

Nyckelord: Fritidslärare, planera, motivera, rörelseaktivitet, socialt, lärande, elever. 
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Inledning 

 

 Arbetet med att utveckla social kompetens kan ofta kombineras med olika former av 

rörelseaktiviteter, då detta också är ett viktigt område att arbeta med. Rörelse kan fungera som ett sätt 

att stärka elevers sociala relationer och sociala förmåga (Hansen Orwehag, 2013). Lärandet på 

fritidshemmet är mera inriktat mot det sociala, relationella och estetiska än mot det kognitiva och kan 

ses som en form av kunskap (Hansen Orwehag, 2013). Detta skulle också kunna nämnas som en form 

av lärande. En god kroppskontroll och att eleven har en stark tilltro till sin egen rörelseförmåga är ofta 

en förutsättning för att hen ska kunna vara en deltagare i t.ex. bollspel och lekar tillsammans med 

andra barn (Ericsson, 2005). Elever som har problem med motoriken får sällan vara med i 

kompisarnas olika aktiviteter eller så väljer de själva att inte delta i gymnastik och olika typer av 

bollspel (Ericsson, 2005).   

Läroplanen föreskriver att ”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer (Skolverket, Lgr 11/16 s. 24.)”.  

 

 Inom ramen för fritidshemmet arbetar fritidslärare med språk och kommunikation, skapande och 

estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt med lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (Lgr 

11/16, s.25 - 26). Inom fritidshemmet så lyfts vissa typer av kunskap fram mer än andra. Det handlar 

framför allt om att eleverna ska lära sig att agera lämpligt i olika sociala sammanhang och hur de kan 

skapa relationer (Hansen Orwehag, 2013).  Till exempel genom rörelseträning i grupp så får eleverna 

möjlighet till social träning, de kan lära sig att samarbeta och lära sig anpassning till gemensamma 

regler (Ericsson, 2005).  

 

 Ett vanligt förekommande diskussionsämne hos allmänheten är att barn i dagens samhälle är mera 

stillasittande än tidigare. Detta synsätt framförs även av medicinsk expertis samt pedagogisk personal 

i skolan och pedagogforskare. Detta lyfts av t.ex. Finn, Yan och Mcinnis (2015). Ett sätt att öka barns 

lust till rörelse i olika former kan vara att fritidsläraren är medveten om elevers sociala behov och 

strukturerar omgivningen på ett sätt som kan leda till lämpligt socialt beteende, vilket bland annat 

Boström, Frykland och Hörnell (2015) talar om. Detta kan då handla om den typ av språk som 

eleverna använder gentemot varandra, och vilken attityd och vilket budskap de vill sända ut till 

varandra.  

 

Forskning visar den effekt rörelse kan ha, inte bara på hälsa och välmående utan även på hur bra barn 

lär sig och tar till sig kunskap av olika slag (Mullender – Wunsma, Hartman, Greef de, Bosker, 

Doolard & Visscher, 2015). Fritidshemmet som pedagogisk resurs har möjlighet att arbeta med allsidig 

rörelse i olika former, på ett demokratiskt och för eleverna utformat sätt.  

 

Rörelseaktiviteter på fritidshemmet kan omfatta promenader och vistelser i olika naturmiljöer samt i 

anknytning till andra ämnen, till exempel musik, matematik och språk. Detta kan styrkas av t.ex. 

Skolverket (Lgr 11/16). 

 

Mot bakgrund av detta har jag funderat på vilka uppfattningar och tankar som egentligen finns kring 

att planera och motivera för rörelseaktivitet på fritidshemmet. 
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Definitioner 
 

Här nere definierar jag kort ett par för arbetet centrala begrepp. 

 

Rörelseaktivitet 

 

Med rörelseaktivitet avses i detta arbete alla former av aktiviteter som ger eleverna förutsättningar att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika 

naturmiljöer. Detta överensstämmer med det nu gällande styrdokumentet (Lgr11/16, s.24).  

 

 

Fritidslärare 

 

Det finns olika benämningar på personalen som jobbar inom fritidshemmet. I detta arbete kommer jag 

hålla mig till den nuvarande, officiella benämningen grundlärare med inriktning mot fritidshem, som 

infördes inför läsåret 2011 (Hippinen, 2011). I denna studie används kortfattat benämningen 

fritidslärare. I resultatdelen kommer det dock att tas upp vilken typ av utbildning som de intervjuade 

har.  

 

Tidigare forskning 
 

I denna bakgrund försöker jag visa på vad tidigare forskning säger om rörelse på fritidshemmet. Detta 

gör jag genom att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Det handlar om vad rörelse på 

fritidshemmet kan vara för någonting, vilka typer av aktiviteter det skulle kunna handla om. Det 

omfattar frågor om hur planeringen av aktiviteter kopplat till rörelse kan se ut. Sedan visar jag på 

utifrån forskningen varför det arbetas med olika typer av allsidig rörelse på fritidshemmet. 

 
 
Didaktik på fritidshemmet 

 

I de nordiska länderna har begreppet didaktik blivit uppfattat som de värderingar som ligger bakom 

urvalet och struktureringen av innehållet i undervisningen. Det talas om tre grundläggande frågor 

inom ämnesdidaktiken: Vad? Varför? Hur? Idag talas det även om en fjärde fråga: För vem? (Sjöholm, 

Kansanen, Hansén och Kroksmark, 2011). Om läraren utgår från en didaktik där det förutsätts att 

lärande är en kommunikativ process där argumentation, delaktighet och samförstånd är exempel på 

centrala begrepp, så går det inte alltid att begränsa sig till ett ämnesinnehåll som är definierat på 

förhand (Fritzell, 2003). 

 

I de didaktiska handlingar som fritidslärare genomför som så finns det många olika sätt att uttrycka 

sig. Det kan handla t.ex. om rörelse. Dessa verktyg kan användas både i verksamheten på 

fritidshemmet som didaktiska verktyg och i verksamhet som är lärarledd (Hippinen Ahlgren, 2013).  
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Oavsett vilken form verksamheten har så är det centralt att läraren har ett riktat syfte med det som är 

tänkt att elever ska lära sig i en aktivitet eller situation, oavsett om det sker informellt eller mer 

formellt. Det räcker inte med att ha välplanerade aktiviteter och tydliga planer för hur någonting ska 

genomföras. Hurdan framgång läraren har med att nå ut med det tänkta lärandet beror på hur bra 

förutsättningar eleverna ges (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson, 2011). Fritidslärare i 

fritidshemmet och under raster har möjlighet att i lekar och spontana aktiviteter observera elevers 

motorik. Här blir det tydligt om det är något barn som inte kommer med i de lekar kompisarna håller 

på med på ett naturligt sätt (Ericsson, 2005). 

 

 

Miljön på fritidshemmet och tiden är sådant som kan räknas som didaktiska verktyg för fritidsläraren 

(Hippinen Ahlgren, 2013). Beroende på de behov som finns kan fritidsläraren t.ex. utforma 

inomhusmiljön, de olika rummen på sätt som passar de aktiviteter eleverna är intresserade av. Här 

går det att urskilja ett samband mellan det sociala och det fysiska rummet. Ett rum utformat för lek 

och rörelse leder till en annan form av sociala aktiviteter än ett rum som är anpassat för aktiviteter 

som bygger på mer stillasittande (Boström, Hörnell och Frykland, 2015). Planeringen av miljön ses 

som en viktig faktor, genom att planera miljön noggrant så kan både den sociala och den fysiska 

miljön bli ett verktyg som fritidsläraren kan använda sig av när denne arbetar med att ge eleverna en 

meningsfull fritid (Hippinen Ahlgren, 2013). En positiv yttre lärandemiljö är viktig för konstruktivt 

lärande, det tillåter individuellt lärande bland eleverna och är en förutsättning för att kunna skapa 

aktiviteter som är meningsfulla (Boström et al 2015).  

 

Rörelse på fritidshemmet 
 

 Rörelse på fritidshemmet kan uppträda i många olika former. Det kan till exempel ske i olika former 

av lagbaserade lekar, att fritidsläraren har olika stationer där eleverna utför olika övningar eller olika 

former av traditionell sport, tillexempel fotboll, basket eller brännboll (Finn, Yan och Mcinnis,2015).  

Det är centralt att få eleverna att ta ansvar för sitt eget välmående. Det kan handla om att låta elever 

som leker kurragömma eller liknande fortsätta med det själva (Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, 

Kyhälä & Valtonen, 2013).  Eleverna behöver få mer utrymme till fri lek utomhus. Utomhuslek är en 

bra väg att öka rörelsen bland elever (Reunamo et al, 2013). Att ge elever tillgång till riktiga, tunga 

verktyg att arbeta med under den fria leken är något som kan leda till en ökning av rörelseaktivitet. 

Rörelse kan även handla om olika typer av rollekar (Reunamo et al, 2013).  

 

 

 

 

 

 

Planering av rörelseaktiviteter 

 

Socialt samspel 

 

 Då Interaktionen mellan eleverna i sig kan stimulera rörelse och lyfta gruppens aktiva deltagande 

menar Kyhälä, Reunamo och Ruismäki (2012) att det är centralt att fokusera på elevers sociala 

relationer i planerade rörelseaktiviteter på fritidshemmet. Sociala relationer är en viktig faktor till att 
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få rörelseaktiviteter att fungera, det är centralt att utgå från elevernas samspel och att låta dem mötas. 

I de fall där läraren blir centrum för uppmärksamhet så blir det mindre rörelse i elevgruppen. 

Eleverna blir helt enkelt fokuserade på att bara lyssna på den vuxne och stannar av med allt annat 

(Kyhälä et al, 2012). Som lärare menar Kyhälä et al (2012) att det är angeläget att försöka tänka på hur 

aktivitetstiden läggs upp och att försöka hålla sig kortfattad vid beskrivning och förklaring av 

aktiviteter. Då blir det mer tid för eleverna till själva lektionen eller aktiviteten. Samtidigt som redan 

har nämnts är det centralt att försöka hålla elevernas sociala samspel i centrum (Kyhälä et al, 2012). 

 

Planeringstid 

  

Om lärarna hade spenderat mycket tid på planeringen av lektionerna så visade resultatet av studien 

att eleverna var mer fysiskt aktiva (Kyhälä, Reunamo och Ruismäki, 2012). Men samtidigt framkom 

det att själva planeringen inte var tillräcklig för att garantera att eleverna var aktiva, det ligger mer 

bakom. Bland annat förmågan att vara medveten om elevernas sociala behov. Det vanliga sättet att 

planera för rörelse har varit att planera särskilda gymnastiklektioner, men det finns många 

möjligheter att få in mer rörelseaktiviteter både i andra ämnen i skolan och på fritidshemmet samt i 

förskolan. Lärare kan ta in det i alla aktiviteter under en dag. Detta kan ske i övergångar eller genom 

andra pedagogiska aktiviteter. Det som kommer fram här att faktorer som kan vara viktiga för ökad 

rörelse bland elever kan vara bra planering, pedagogiska val och att som lärare ha i åtanke elevers 

initiativ, idéer och deras sociala behov (Kyhälä et al, 2012).  

  

Aktivitetsmängden  

 

Ett problem är att det är för lite rörelseaktivitet bland elever (Reunamo, Hakala, Saros Lehto, Kyhälä & 

Valtonen, 2014). Det är centralt för lärare att vara uppmärksamma på de olika behov som elever har 

för att kunna möjliggöra motorisk kompetens (Reunamo et al, 2014). Författarna menar att 

tillbakadragna och osäkra elever behöver stöd och positiva erfarenheter av rörelse. Rörelse kan vara 

ett bra hjälpmedel för kognitivt och socialt lärande, samt emotionellt välmående. Lärare måste tänka 

om kring sin roll som utbildare. Läraren ska inte se sig själv som den ende som erbjuder olika former 

av rörelse, utan ska också få elevgruppen att ta ansvar för sitt eget välmående och hjälpa dem att 

bygga en hållbar och hälsosam kultur (Reunamo et al, 2014). 

 

Innehållet 

 

Lektionsinnehållet och hur lärare interagerar med eleverna kan ha en betydande inverkan på elevers 

rörelseaktivitet (Behrens, Miller, Liebert & Schuna, 2015). Det finns olika typer av strategier för lärare 

som arbetar med rörelse. Det handlar om att undersöka vilka behov som finns, och vad eleverna vill 

göra och är intresserade av (Price-Shingles & Place, 2016). Det går också att undersöka möjligheterna 

till samarbete med lokala kulturcenter, bibliotek etc. för att kunna erbjuda elevgruppen variation i 

miljöer och verksamhet (Price-Shingles & Place, 2016). Detta kan även göras på svenska fritidshem. 

Det är centralt att ha förståelse för skillnaden mellan vad eleverna behöver, vill ha och är intresserade 

av för att kunna utforma en bra verksamhet (Shingles & Place, 2016).  

 

Fokus på en särskild sorts rörelseaktivitet, t.ex. innebandy tidigt i åren kan längre fram ge ett barn 

som är mindre fysiskt aktivt jämfört med om barnet hade haft ett varierat utbud av rörelseaktiviteter 
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att testa på tidigare. Det är centralt för idrottsläraren att visa för eleverna vilken variation av 

rörelseaktiviteter det finns, och att denne motiverar eleverna att pröva olika former av aktiviteter 

(Isberg, 2009. s.93). 

  

Det handlar inte om att hitta en form av rörelse som passar alla eller det stora flertalet, utan det 

handlar om att hjälpa och stödja elever att hitta sin helt egen väg till att vilja hålla på med rörelse i 

olika former (Isberg, 2009. s.102). 

 

Elevernas val av aktivitet 

 

 Det verkar finnas en paradox mellan att erbjuda eleverna på fritidshemmet planerade aktiviteter och 

att låta eleverna fritt välja vilka aktiviteter de vill vara med i (Hjalmarsson, 2016). Att inte erbjuda 

eleverna planerade aktiviteter förknippas med att det handlar om barnpassning, samtidigt som 

fritidslärare lyfter fram vikten av att låta eleverna själva välja aktivitet (Hjalmarsson, 2016). Detta kan 

handla om hur fritidsläraren tolkar och förstår konceptet ”fritid” och dess konsekvenser för vardagen. 

Att erbjuda eleverna aktiviteter som är planerade och organiserade av fritidslärare, och lärarnas 

ansträngningar att få eleverna villiga att delta skulle kunna ses som att fritidslärarna vill bidra till 

elevernas välmående och att öka deras känsla av solidaritet. Det skulle också kunna ses som att 

fritidslärarna vill guida elevernas aktiviteter och därigenom till viss del också deras lärande 

(Hjalmarsson, 2016). 

 

Fritidslärare i fritidshemmet och under raster har möjlighet att i lekar och spontana aktiviteter 

observera elevers motorik. Här blir det tydligt om det är något barn som inte kommer med i de lekar 

kompisarna håller på med på ett naturligt sätt (Ericsson,2005). Fritidspedagoger ”har ett stort ansvar 

som ställer krav på intresse och kunskap om hur barns motoriska lärande går till.” (Ericsson, 2005. s. 

152). En annan sak som är viktig för eleverna är att vuxna aktivt är med och deltar i olika aktiviteter 

och lekar. ” Genom att föreslå, initiera och själva delta i lämpliga lekar kan fritidspedagoger bidra till 

barnens sociala utveckling och till att de bibehåller sin spontana rörelseglädje.” (Ericsson,2005. s. 152).  

 

”Fritidshemmet idag går mot att vara en mer organiserad, planerad pedagogisk verksamhet där barn 

förväntas lära sig mer än vad den kanske var tidigare Hansen Orwehag, 2013. sid. 53).” Enligt Hansen 

Orwehag (2013) måste fritidslärare utveckla och bygga vidare på den gamla, traditionella yrkesrollen 

och leda den mot en riktning med mer aktivt lärande. Det talas om tre utmärkande drag för 

fritidshemspedagogiken. ”Det handlar om lärande i kontext, vilket sammanhang lärandet sker i, 

lärande genom egen verksamhet och lärande i sociala sammanhang (Hansen Orwehag, 2013. sid. 53)”.  

 

 

Tillämpning av rörelseaktivitet 

 

Vid tillämpningen av rörelseaktivitet kan det handla om att läraren använder sig av metoder som ger 

stöd till möjligheten att utveckla nya kompisrelationer. Här lyfter Hansen Orwehag och Mårdsjö 

Olsson (2011) fram ett exempel från sin studie där fritidslärare har fokuserat på den sociala 

utvecklingen hos eleverna genom att vara med och leka med dem och därigenom stötta och bidra till 

utveckling av elevernas sociala förmågor. Fritidspedagoger kan leda olika typer av rörelseaktiviteter 

på raster och vara med under idrottslektioner (Ericsson, 2005).  Finns det elever som har problem med 
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motoriken så kan fritidspedagogen försöka komma överens med idrottsläraren om vad eleven skulle 

kunna öva på under raster och efter skoltid (Ericsson, 2005). Exempel på hur rörelse skulle kunna 

tillämpas är genom bland annat hinderbanor, rörelselekar där stora kroppsrörelser ingår, rörelsesagor 

där det är möjligt att få med olika rörelser som tillexempel, balansera, klättra, krypa eller snurra 

(Ericsson, 2005.)     

 

I amerikanska afterschool-programs så har det framkommit att faktorer för att få till en ökad mängd 

rörelseaktivitet bland annat var organiserad aktivitet, överseende, personalens beteende och särskilt 

att som personal själv delta i rörelseaktiviteter med elevgruppen (Zarrett, Sorensen & Skiles-Cook, 

2015).   Ett sätt att öka aktivitetsnivån rörande rörelse skulle kunna vara att erbjuda mer lekar och 

aktiviteter som bygger på samarbete och en möjlighet att utveckla vänskaper (Zarrett et al, 2015). 

Detta kan då ske genom att t.ex. utgå från elevernas sociala behov vid utformningen av och 

erbjudandet av olika lekar eller spel (Hughey, Weaver, Saunders, Webster & Beets, 2014). 

 

 

Mål med rörelseaktivitet 

 

Rörelse för bättre skolresultat 

 

I Sverige har det genomförts studier som har handlat om att undersöka den effekten rörelseaktivitets-

program kan ha på skolprestationer (Käll, Nilsson & Lindén, 2014). Det genomfördes sessioner med 

rörelse som var planerade och introducerade av personal från olika sportklubbar. Det handlade om 

olika sporter och lekar med eller utan utrustning. Det anordnades också frivilligt aktiviteter på 

fritidshemmet under eftermiddagarna och under skolloven. Planerade program för rörelse kan ge 

förbättringar av elevernas skolprestationer, bland annat inom matematik och språk (Käll, Nillson & 

Lindén, 2014).  

 

Trots att förhållandena inom den amerikanska Afterschool – programverksamheten inte är helt 

jämförbara med de på de svenska fritidshemmen är det motiverat att visa på forskningsresultaten. 

Finn, Yan och Mcinnis (2015) har gjort en studie där författarna undersökt resultaten av att integrera 

rörelseaktiviteter med akademiskt lärande i amerikanska fritidsmiljöer. Med vetenskapligt lärande 

menar artikelförfattarna i det här fallet tillexempel analys av data och liknande. Finn et al (2015) 

använde sig av en metod där det ingick olika former av rörelse, lagbaserade lekar, traditionell sport 

och olika träningsstationer. Målet med detta var att aktivera deltagarna i olika nivåer av träning i 

olika, medelintensiva aktiviteter. Sedan fick de gå in på websidan för detta program, som heter Active 

Science där de fick lära sig att analysera data som de fått fram genom att svara på olika typer av frågor 

som var fokuserade på färdigheter som rörde vetenskaplig efterforskning. T.ex. att dra slutsatser från 

data. Resultatet av den här studien visade på att innovativa fritidsprogram som Active Science (Aktiv 

Vetenskap) kan bidra till att nå en ökad nivå av rörelse inom ramen för fritidsprogrammen. 

  

Vanliga afterschool programs möter inte rekommendationerna eller erbjuder tillräckligt med 

rörelseaktiviteter till eleverna. Eleverna som deltog i studien förbättrade markant sina skolresultat 

inom det vetenskapliga området. Dock var det ett relativt litet urval så större generaliseringar går inte 

att göra. Men enligt denna studie finns det indikationer på att integration av rörelse och lärande kan 
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bidra till att göra skolbarn mer fysiskt aktiva och att samtidigt ge ett förbättrat kunskapsintag hos 

elevgruppen (Finn et al, 2015). 

 

 Kombinationen av rörelse och akademiskt lärande kan ha en påverkan på skolprestationerna. Det 

finns indikationer på att klasser där vanliga klassrumslektioner kombinerades med olika former av 

rörelseaktivitet förbättrade sina prestationer, bland annat i matematik och lästester (Mullender-

Wunsma et al, 2015).    

 

Rörelse för socialt samspel 

 

Elevernas sociala samspel är centralt. Lärande som kan ske inom ramen för fritidshemmet kan vara 

genom att eleverna själva får bestämma, vad de vill göra, vem de vill vara med, var de vill vara 

någonstans. Det som händer när elevgruppen ges utrymme till detta lyfts som en enligt forskningen 

möjlig väg för ett bra lärande. Det är centralt av att ha en didaktiskt skolad och allmänbildad personal, 

som kan se vilka intressen eleverna har och ge dem guidning vid behov (Jensen, 2013). En sak som 

kan komma till när fritidsläraren ska vara en mer aktiv lärare i fritidshemmet kan vara att 

fritidsläraren i större omfattning aktiverar en större grupp elever. Författaren menar på att även om 

det givetvis även har gjorts förut under äldre utbildningsformer, så blir det nu en mer uttalad del av 

undervisningen i de lärandesituationer där det går och är lämpligt att genomföra (Hansen Orwehag , 

2013). 

 

 Det handlar om att t.ex. hjälpa eleverna att komma med i en gemenskap genom att erbjuda olika 

aktiviteter som kan gå ut på att lärare och elever arbetar i grupp med problemlösning och diskuterar 

tillsammans innehållet. Innehållet kan då t.ex. röra svenska eller matematik på olika sätt. Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) ger ett exempel från sin studie där fritidslärare talar om att 

innehållet i det lärande som sker inte alltid måste vara anknutet till den aktivitet som pågår. Det kan 

vara så att aktiviteten fungerar som ett redskap till att få eleverna att tänka och reflektera över något 

som kommer fram i ett samtal t.ex. (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011). 

 

 Ett syfte med rörelse är elevers skapande av relationer och det ansvar som pedagogerna har för det 

(Hippinen Ahlgren, 2013). Rörelseaktiviteter kan bidra till att utveckla elevers sociala och kognitiva 

kompetens (Fuller, Percy, Bruening & Cotrufi, 2013). Förmågor som kan utvecklas i samband med 

rörelse är utifrån studier bland annat hur eleverna kommunicerar med varandra och hur de löser 

konflikter sinsemellan (Fuller et al, 2013). 

 

.  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare uttrycker sig kring hur de gör när de 

planerar och motiverar för rörelse i sin verksamhet. 

  
Frågeställningar 

 

- Vad är rörelse på fritidshemmet?  

- Vilka aktiviteter erbjuds? 

- Hur planerar fritidslärare rörelseaktiviteter i verksamheten? 

- Hur motiverar fritidslärare de planerade rörelseaktiviteterna? 

- Vilken form av lärande vill fritidslärare uppnå med rörelseaktivitet? 
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Metod och studiens genomförande 
 

 

Metod 

I undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Dessa har varit 

semi- eller halvstrukturerade där jag har använt mig av mer öppna frågor för att få djupare och mer 

berättande svar (Eriksson-Zetterqvist, 2015). Några av intervjuns styrkor som forskningsmetod är att 

forskaren på kort tid kan få höra flera personers tankar kring ett visst samhällsfenomen ur deras 

synvinkel (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 2015). Det går att få reda på rutiner och hur de gör saker i 

praktiken, samt vilka erfarenheter och upplevelser de har av någonting. Det är möjligt att hoppa fram 

och tillbaka mellan intervju och analys och vid behov, om det upptäcks något tema eller fenomen som 

det behöves mer information kring för att förstå, så går det att göra fler intervjuer (Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne, 2015). I min studie har jag gjort på det sättet att jag har byggt upp en 

intervjuguide, sedan genomfört alla intervjuer och avslutningsvis gått igenom det transkriberade 

materialet och analyserat det. 

 

Vid användningen av kvalitativa metoder är det mera ovanligt att det används helt färdiga 

analysmodeller (Ahrne och Svensson, 2015). Här behöver forskaren vara mera kreativ och lyckas 

utveckla egna strategier och verktyg för analys. Jag har gjort så när jag har analyserat mitt material att 

jag ställt de svar jag fått från de olika respondenterna på respektive fråga mot varandra och försökt se 

om det har gått att urskilja några samband mellan svaren. Sedan har jag dragit slutsatser utifrån det 

jag har sett.  

 

Genomförande 

Studien har genomförts på fyra olika fritidshem i en kommun i Norrbotten. Respondenterna har i tre 

fall varit utbildade fritidslärare och i ett fall förskolelärare. Samtliga har varit ansvariga för respektive 

fritidshemsavdelning. Två av respondenterna var män och två kvinnor. Tre av intervjuerna har 

genomförts på respondenternas arbetsplats och en intervju genomfördes hemma hos respondenten. 

Jag har gått in på kommunens hemsida och läst på om de olika skolorna och fritidshemmen, vilka som 

är störst, har flest barn etc. Sedan har jag valt ut de fem största skolorna i kommunen, som jag har 

upplevt som mest intressanta för min undersökning. Sedan har jag tagit kontakt med rektorer och hört 

efter om det går bra att jag kontaktar fritidshemspersonal och frågar om intresse att delta i 

intervjustudien. I ett fall har endast missiv mailats ut, medan i resten av fallen så har jag kontaktat 

rektorer och fritidslärare personligen och lämnat ut missiv med utförligare information på plats. I två 

av intervjuerna hade vi inte möjlighet att gå helt avskilt och genomföra intervjun, vilket ledde till ett 

par kortare avbrott på grund av personal som kom och gick. Detta kan till viss del ha påverkat svaren 

jag fick under dessa intervjuer. I övrigt så innan själva intervjuerna genomfördes så pratade jag och 

respondenterna lite allmänt för att få till en så avslappnad stämning som möjligt. 
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Forskningsetik  
 

Det finns fyra centrala begrepp som forskaren enligt Vetenskapsrådet behöver tänka på vid 

genomförandet av studier och när information ges ut till deltagarna om studien.  

 

Vad gäller sekretess är allmänna handlingar offentliga och sekretess kan bara röra uppgifter om de går 

in under en särskild paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Det finns ett kapitel i lagen som 

behandlar skydd för enskild inom forskning. Då är också det skydd som kan ges tidsbestämt. Det kan 

röra t.ex. personliga uppgifter om skolbarn (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Tystnadsplikt hänger ihop med sekretess. Finns det en uppgift som är belagd med sekretess gäller 

också principen för tystnadsplikt här. Sedan är det viktigt att komma ihåg att tystnadsplikten inte 

väger tyngre än svensk lag. Får forskaren uppgifter om något som måste enligt lag anmälas så ska hen 

göra detta (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

För att studier i vissa fall ska kunna bli godkända måste det kunna finnas förutsättningar för att 

anonymitet gäller i en undersökning. I olika studier är inte heller personernas namn intressanta eller 

nödvändiga för syftet med undersökningen. T.ex. kan det handla om en intervjustudie där forskaren 

vill undersöka hurdant förhållningssätt personalen har till att arbeta med vissa områden. 

Vetenskapsrådet (2011) framhäver dock att detta medför vissa nackdelar. Till exempel så blir det 

väldigt svårt eller till och med omöjligt att kontrollera forskarnas uppgifter. Sedan pekas det också på 

att det kan bli så att en hel grupp hängs ut även om det inte går att identifiera enskilda personer.   

 

Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2011) tar upp är konfidentialitet. Forskaren tar på sig att skydda 

personerna som deltagit i studien och dessas integritet, samt skydda mot oönskad insyn i deras 

privatliv. 

 

Inom ramen för min studie har jag delgivit aktuella fritidslärare information om syftet med min 

studie. De har fått veta både muntligt och skriftligt att deltagande är frivilligt och anonymt och att hen 

när som helst kan välja att avbryta intervjun om det känns för känsligt eller att det blir jobbigt på 

något sätt. Jag har angett att studiematerialet kommer endast att användas inom ramen för pågående 

kurs.  

 
Hjälpmedel 

De hjälpmedel som har använts under undersökningen och vid bearbetningen av datamaterialet har 

varit min mobiltelefon och dator. Detta då jag har spelat in mina intervjuer, samt transkriberat och 

skrivit ut dessa. 

 
Urval 
 

Urval av litteratur 

Vid urvalet av litteratur till detta arbete har jag använt mig av sökmotorerna Eric via Ebsco och Eric 

via Proquest som hjälpmedel för att hitta lämpliga artiklar. Sedan har jag undersökt om artiklarna är 
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att räkna som vetenskapliga och huruvida de passar in i mitt arbete. Jag har även använt mig av DIVA 

för att titta på gamla uppsatser och dessas litteraturlistor för att på det sättet få hjälp i sökandet efter 

lämpliga vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. Jag har även använt mig av en del av den 

studielitteratur som jag har haft tillgänglig under de här tre studieåren. Jag har gått igenom 

litteraturen och bedömt om det är material som går att använda sig av i examensarbetet. Jag har också 

undersökt litteraturlistorna i böckerna för att eventuellt hitta aktuella artiklar för mitt arbete. 

 

Urval av undersökningsgrupp 

 Urvalet av personer till min studie var begränsat så till vida att det i den aktuella kommunen bara 

fanns tre utbildade fritidslärare. Detta gjorde att jag snabbt fick klart för mig vilka det var jag behövde 

höra av mig till angående intresse att delta i min studie. I det här fallet går det att tala om ett 

bekvämlighetsurval eller tillgänglighetsurval, som t.ex. Fejes och Tornberg (2015) talar om. De intervjuade 

är hälften män och hälften kvinnor. Detta har varit en ren slump då jag inte haft en speciell tanke på 

att försöka få till en viss fördelning på detta sätt. Därför har jag i resultatdelen valt att benämna de 

intervjuade som respondent a, respondent b, respondent c och respondent d istället för att ge 

respondenterna fingerade namn. 

 

 
Analysmetod/Analysverktyg 

 

Vid tolkningen av materialet har jag letat efter olika teman i det respondenterna har sagt, markerat 

teman med olika färger och gett olika kodord till dessa. Utifrån detta tillvägagångssätt har jag läst 

igenom datamaterialet noggrant och bildat mig uppfattningar som har lett till uppbyggnaden av ett 

resultat. Vidare kan sägas att jag också har klippt ut de stycken ur intervjuerna som jag sett som mest 

intressant och relevant för arbetet och ställt dessa mot varandra. Efter att ha gått igenom materialet 

har jag kommit fram till tre huvudsakliga teman som jag lyfter fram i resultatdelen. Utifrån detta har 

jag sedan dragit slutsatser om vad jag egentligen har kommit fram till under detta arbete. Jepson Wigg 

(2015) talar om att när forskaren använder sig av en analysmetod där tyngdpunkten ligger på 

innehållet men samtidigt är tematisk så försöker forskaren utifrån de olika berättelserna få fram 

gemensamma teman. Forskaren skriver sedan också ihop relevanta bitar från de olika personernas 

berättelser. Min analysmetod ligger åt det här hållet, då det där innehållet och gemensamma teman 

jag har kollat på för att kunnat bilda mig en uppfattning och dra slutsatser.  

 

Reliabilitet/Validitet 

 

 Validitet handlar enligt bland annat Fejes och Tornberg (2015) om att den forskning eller studie som 

genomförs, samt den eller de metoder som har använts verkligen undersöker det forskaren har tänkt 

sig att undersöka. Då jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod där jag har undersökt 

fritidslärares uppfattningar om att planera och motivera för fysisk aktivitet så anser jag att validiteten 

är god.  

 

Jag valde kvalitativa intervjuer som metod när jag hade bestämt mig för att det var fritidslärares 

uppfattningar kring att planera och motivera för rörelseaktivitet som jag ville undersöka. Då upplevde 

jag det som att en intervjustudie var den för mig bästa metoden att genomföra mitt arbete, detta kan 

styrkas av t.ex. Eriksson – Zetterqvist och Ahrne (2015). 
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Stúkat (2011) talar om reliabilitet som studiens tillförlitlighet eller hur bra den har genomförts. 

Intervjuerna genomfördes på ett smidigt sätt, där jag upplevde det som att jag fick tillräckligt med 

information. Vid något tillfälle har jag återkommit med någon fråga när jag upplevt att det behövts 

fyllas på med information. Det är svårt att säga hur mycket de korta avbrott som förekom i två av 

intervjuerna påverkade vilket material jag fick fram, men som jag uppfattade det så påverkade det 

inte i någon större grad.  

 

Metoddiskussion  
.  

Jag valde att genomföra en renodlad intervjustudie då jag var ute efter just fritidslärares uppfattningar 

och tankar kring att arbeta med fysisk aktivitet. Tidsramen spelar också in, då jag kände att det blev 

ganska mycket att hinna med på två månader med tanke på att jag skulle göra fyra intervjuer, med 

personal då från fyra olika fritidshem. När jag bestämde mig för att skriva detta arbete själv så kände 

jag att det passade bättre för mig att bara göra intervjuer. En sak som bör tas i åtanke är som Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) nämner att det inte går att per automatik anta att det är så att 

intervjupersonerna själva gör vad de säger. Det går alltså inte att anta att bara för att personen säger 

en viss sak så speglar det sig i personens egna handlingar i verkligheten. Därför menar författarna på 

att observationer i vissa sammanhang kan vara en bra metod att komplettera med, då forskaren kan se 

vad som sker ute i verkligheten.  

 

Om det var någon svårighet med att genomföra denna intervjustudie skulle jag säga att det handlade 

om de korta avbrott som skedde i de fall där jag och respondenten inte kunde gå helt avskilt. Det är 

svårt att säga hur mycket detta påverkade svaren på mina frågor.  

 

 
 

 

 

 

Resultat  
 

 
Frågeställningar 

 

- Vad är rörelse på fritidshemmet?  

- Vilka aktiviteter erbjuds? 

- Hur planerar fritidslärare rörelseaktiviteter i verksamheten? 

- Hur motiverar fritidslärare de planerade rörelseaktiviteterna? 

- Vilken form av lärande vill fritidslärare uppnå med rörelseaktivitet? 
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Jag presenterar i den här delen det resultat som jag har fått fram utifrån de svar respondenterna har 

gett. Under analysen har jag kommit fram till tre huvudteman som presenteras här nedanför. 

Respondenterna benämns som respondent a, respondent b, respondent c och respondent d. 

 

Rörelse på fritidshemmet 
 

Rörelse på fritidshemmet kan utifrån respondenternas utsagor definieras på ett speciellt sätt Detta kan 

förekomma i många olika former. Något som framkommit under studien är att rörelse verkar kunna 

handla om t.ex. olika former av kullekar, lagspel, hinderbanor, promenader eller tipsbanor. Det kan 

även handla om olika former av temalekar, t.ex. tema cirkus som respondent a talar om.  

 
 

Planering av rörelseaktivitet 
 

När det gäller planeringen av rörelse på fritidshemmet är det angeläget att utgå från elevgruppens 

intressen när fritidsläraren planerar aktiviteter. Det fram även som centralt att lyckas få aktiviteterna 

lustfyllda för eleverna, att de upplever dessa som roliga. För att eleverna ska få en positiv uppfattning 

till att röra på sig genom lek eller olika former av sporter eller spel så är det viktigt att ha bildat sig en 

uppfattning om vilka typer av intressen som eleverna har. Studien visar olika syn på hur planeringen 

av rörelseaktiviteter på fritidshemmet skulle kunna se ut.  

 

Något som framgår annars är att det skiljer sig en del i hur fritidslärare går tillväga när de planerar 

olika former av rörelseaktiviteter. Respondent a och respondent b talar om att aktivera eleverna i 

planeringen av aktiviteterna och därigenom få eleverna att ta ansvar och lära sig hur det går till att 

planera aktiviteter som ska genomföras med en lite större grupp som nedanstående citat visar. 

 

”Och sen när vi har haft en aktivitet, när barnen har en aktivitet t.ex., de har det på måndagar nuförtiden, det 

passar bättre. Då sätter vi oss ner efter varje aktivitet med barngruppen, hela barngruppen och pratar om hur 

den där aktiviteten gick. Vad som var bra och vad man behöver tänka på till nästa gång. Och de har kommit 

jättelångt i de tankarna, de är inte alls negativa utan alla barn börjar alltid med något positivt, och sen att man 

kanske ska tänka på att det inte ska bli köer eller att det bli så långa väntetider. Barnen utvärderar ju alltid sina 

aktiviteter när de har en planerad aktivitet” Respondent a. 

 

Respondent a:s uppfattning är att aktivera eleverna i att planera aktiviteter för resten av 

fritidsgruppen och att sedan leda gruppen i den valda aktiviteten. Respondenten menar på att detta är 

ett viktigt steg för eleverna att ta, då det kan leda till en ökad ansvarskänsla och förmåga att ta hänsyn 

till varandras olika förmågor. Sedan talas det också om att sitta ner efter varje aktivitet och utvärdera 

det hela, så att alla får säga sitt om aktiviteten, och vad som kan tänkas behövas göras annorlunda 

eller utvecklas till nästa tillfälle. Respondenten verkar ha en syn på utvärderingen som en central del 

av aktiviteten för att verksamheten ska vara kvalitativ.  

 

Respondent b talar också om att involvera elevgruppen i planeringen av rörelseaktiviteterna på 

fritidshemmet.  
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” Jag tycker inte att vi vuxna ska sitta alltid och planera för verksamheten, utan jag vill ha med eleverna. Vi ska 

inte kalla dem för barn, elever enligt läroplanen. Och då blir de mera aktiva till att komma med i det. Just det där 

att vi lånade böcker, då får vi ju med dem att läsa och man får ju så mycket annat in också dit.” Respondent b. 

 

Här syns en uppfattning om att det är angeläget att det inte bara är personalen som planerar allting på 

fritidshemmet, utan att eleverna blir aktivt deltagande i att planera för rörelse och annan verksamhet 

som sker här. Det talas om möjligheter att få in olika typer av lärande vid planering av aktiviteter, t.ex. 

läsning. Det verkar handla om att få eleverna att ta ansvar att hjälpa till att få verksamheten att 

fungera på ett bra sätt.  

 

” Vi har ju på tisdagar, en dag i veckan, att ett barn leder en lek. Och det är oftast kullekar de vill leka. Innan så 

sitter jag då och väljer ut barn då. Vi har som ett schema, alla vill ju vara. Och då är det så att det barnet som då 

blir valt får sitta då tillsammans ner med mig och diskutera: vad ska de ha för lek, och behöver de några redskap? 

Ska jag följa med och hjälpa och så. Och sen då får dem ju som vara ansvariga.” Respondent b. 

 

 Både respondent a och respondent b talar om vikten av att få elever att delta i planering av aktiviteter 

och att på det sättet träna dessa förmågor. Uppfattningarna hos respondenterna verkar handla om att 

det är viktigt att lära eleverna att ta ansvar för lekar och aktiviteter och att ta hänsyn till varandras 

förutsättningar. Det som upplevs centralt här är just det här att få med eleverna i planeringen av 

rörelseaktiviteter. Det framgår att det oftast är ganska lätt att få gamla kända lekar eller aktiviteter att 

fungera på ett bra sätt, men att det kan bli svårare när eleverna ska utmanas till nya lekar. 

 

”Sedan försöker man ju bara hitta på nya grejer och utmana till nya lekar. Det är lite svårare. Gamla fasta lekar 

är jättelätt, men om man ska lite nya då blir de lite sådär osäkra.” Respondent a. 

 

En viktig del i planeringen av rörelse handlar enligt respondent a om att utmana eleverna till att pröva 

på nya lekar och andra former av rörelseaktivitet, men det kan samtidigt finnas en utmaning däri att 

få eleverna aktiva i den nya aktiviteten. Det viktigaste handlar om att lyckas utforma aktiviteterna på 

ett sådant sätt att elevgruppen tycker det är roligt.  

 

Respondent b talar om att ta hjälp av böcker i planeringen av rörelseaktiviteter, att låna böcker från 

biblioteket och att få med eleverna i att leta efter potentiella lekar. Sedan benämns internet som ett 

hjälpmedel i planeringsarbetet för fritidslärare. 

 

” Och just i Facebook, där finns det ju fina sidor som jag är med på. Rastaktivisterna och vad de nu heter alla. 

Och fritidssidan har jag där, försöker titta där.” Respondent b. 

 

Nätet framstår som ett bra hjälpmedel i planeringsarbetet, där det går att hämta mycket tips och 

inspiration till olika typer av rörelse. Planeringen av rörelseaktivitet på fritidshem verkar handla om 

att planera utifrån elevernas intressen, så att fritidsläraren hittar aktiviteter som blir roliga i längden 

för eleverna.  Sedan verkar det skilja sig en hel del i hur mycket personalen planerar aktiviteter långt i 

förväg från fritidshem till fritidshem. Respondent a och respondent b talar om fasta aktiviteter som 

eleverna är med och planerar, och scheman på väggen som de kan läsa in sig på för att se vad som är 

tänkt att hända under veckan. 
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”Men jag har ju ett schema på väggen i hallen som barnen läser själva och följer. Varje torsdag sitter jag och 

planerar och varje fredag så utvärderar vi hela veckan med barnen.” Respondent a.  

 

Att i förväg planera in olika typer av aktiviteter och synliggöra dessa för elevgruppen var en 

uppfattning som framkom genom intervjuerna. Respondent a talade också om att hen alltid planerar 

rörelseaktiviteter ensam, utan någon kollegas inblandning. Hen hade blivit frigjord av rektorn för att 

ha tid till att planera verksamheten på fritidshemmet på ett bra sätt. Det framgår dock att det är lite 

olika syn på hur mycket tid som behöver läggas på planering av rörelse på fritidshemmet. En bild 

framstår som att det kan handla om att sitta dels själv under den schemalagda planeringstid som finns 

för detta ändamål och dels att planera under verksamhetstiden på fritidshemmet. Detta tillsammans 

med elevgruppen. Sedan framgår det också att inte alla elever alltid efterfrågar planerade, styrda 

aktiviteter i alltför stor utsträckning och att detta är något som behöver tas i beaktande.  

 

Det förekommer även spontan planering av rörelseaktivitet på fritidshemmet. Detta visar bland annat 

respondent c och respondent d på i nedanstående citat. 

 

” Jag tycker spontant att man ska få det här med spontanaktiviteten, att de rör på sig utan att tänka alltid. För 

om vi ska få en hälsovinst av det så kan man ju inte alltid göra nånting där man har ramar till allting, för då blir 

det så inramat. Det blir så styrt på nå sätt. Och det är ju inte alltid det barnen frågar efter.” Respondent c 

 

” Mycket av planeringen sker så där spontant att man checkar av hur gruppen ser ut.” Respondent d” 

 

Det lyfts också fram en bild av att vid planering av olika former av rörelse på fritidshemmet så bör 

fritidsläraren ha en bild över hur väl det fungerar för eleverna med pågående aktiviteter, så att en 

aktivitet inte avbryts i onödan för något som sedan tvingas på eleverna. Respondent d talar om att i 

mångt och mycket planera spontant beroende på hur elevgruppen är på fritidshemmet. Att spontant 

styra upp aktiviteter när eleverna är i behov att röra på sig. En uppfattning som verkar finnas är att 

det är viktigt att framför allt uppmuntra till den spontana rörelsen bland eleverna om fritidsläraren 

vill få ut en hälsovinst och att de ska fortsätta att röra på sig. Att hela tiden avbryta pågående lekar 

eller aktiviteter som fungerar på ett bra sätt för att tvinga alla elever att delta i rörelseaktiviteter som 

fritidsläraren har planerat framstår som ett riskmoment. Eleverna kan snarare börja förknippa rörelse 

med tvång och någonting som bara är jobbigt, vilket skulle kunna leda till att de blir mer inaktiva. 

Detta är en uppfattning som verkar finnas hos samtliga respondenter.  

 

Att genomföra aktiviteter som inte från början är så hårt planerade och istället föra in olika moment 

under aktivitetens gång verkar vara något som kan förekomma vid rörelse på fritidshemmet. 

 

” Så att man kan ju som föra in olika moment i den fysiska aktiviteten. Den behöver ju inte alltid vara så här 

himla…. Planerat på det sättet.” Respondent c. 

 

” lätta styrkeövningar har vi gjort nån gång, för barnen de ville, ville testa på det och sen har jag… visade lite. 

Sedan blev de ganska intresserade.” Respondent d 
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Här talar respondent c och respondent d om att en rörelseaktivitet inte alltid behöver vara så hårt 

planerad på förhand, utan att fritidsläraren bara föreslår en aktivitet spontant för fritidshemsgruppen 

och så utvecklas aktiviteten efterhand. Allting behöver inte alltid vara färdigplanerat på förhand.  

Sedan verkar det handla om att kunna anpassa planering av aktiviteter efter förutsättningarna i 

barngruppen varje dag och att vara flexibel. Något som samtliga respondenter talar om är att olika 

typer av kullekar är mycket populära bland eleverna på fritidshemmet. Där kan det tolkas att det är 

vanligt att rörelse på fritidshemmen kan kretsa kring någon lek som går ut på att eleverna ska jaga 

varandra.  

 

”Vi har ju på tisdagar, en dag i veckan, att ett barn leder en lek. Och det är oftast kullekar de vill leka.” 

Respondent b. 

 

”Nå det kan vara allt från gemensam gympa, t.ex. att man gör koordinationsövningar eller att man springer 

eehm… Det är en variant. Sedan förstås tafattlekar, och under hökens vingar kom och samma färg, sådana lekar. 

Och så olika sorter av spel, bandy, fotboll… lagsporter då.” Respondent d. 

 

Både respondent b och respondent d talar om kullekar som populära på fritidshemmet. Sedan nämns 

olika former av lagsporter och andra typer av lekar som också framstår som ett framstående inslag i 

verksamheten.  

 

Förutsättningarna som finns på fritidshemmen kan ha en avgörande betydelse för vilka typer av 

aktiviteter som kan planeras och genomföras. Det framgår av intervjuerna att bland annat brist på 

personal försvårar möjligheterna att genomföra en aktivitet som ska genomföras på annan plats, eller 

att kollegor kan försättas i en jobbig sits om de hamnar ensam med en stor grupp elever.  

 

 

Sammanfattningsvis visar studien två teman kring hur planeringen av rörelseaktivitet på 

fritidshemmet skulle kunna se ut. Dels har vi som både respondent a och respondent b talar om att 

planera rörelse eller lekar där eleverna är med i planeringen. Detta för att ge elevgruppen större 

ansvar över att få till aktiviteter som fungerar och ge övning i att planera. Sedan talades det också om 

att eleverna leder övriga fritidshemsgruppen i vissa aktiviteter och därigenom får öva på sin 

ledarskapsförmåga. Något som framstår som en betydande faktor utifrån intervjuerna är att som 

fritidslärare ha en uppfattning om vilka intressen eleverna på fritidshemmet har och att utifrån detta 

planera rörelseaktiviteter. Till exempel har det nämnts att olika former av kullekar kan vara populära 

bland eleverna, och då kan det synas på vilka typer av aktiviteter eller lekar som planeras.  

 

” Kollegan hade ju rörelse till musik här. Hen satte på musik här och så fick de röra på sig, så stannade hen den 

så fick de stanna och så. Alla barn har ju olika fysiska intressen så att säga. Men det gäller ju att vi tillvaratar 

dem.” Respondent c. 

 

Respondent c och respondent d framhäver vikten av att lyfta fram den spontana rörelsen på 

fritidshemmet. Det viktiga skulle vara att kunna se behovet som finns för dagen och att planera 

spontant för stunden. Sedan verkar det finnas en uppfattning om att det är viktigt att inte ha ramar för 

precis allting i en rörelseaktivitet och att ha det för strukturerat om eleverna ska få ut något positivt av 

det hela. Här verkar det finnas en bild av att fritidsläraren inte skulle behöva lägga alltför mycket tid 
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på planering av en rörelseaktivitet, utan snarare ge förslag till en aktivitet för eleverna som sedan 

utvecklas under tidens gång.  

 

När det gäller utvärdering av aktiviteter som gavs det lite olika bilder också där av hur det kan gå till. 

Respondent a och respondent b talar om att de tillsammans med eleverna utvärderar aktiviteter som 

eleverna har varit med och planerat och därefter genomfört med resten av fritidshemsgruppen. Här 

framkommer en bild av att ofta görs utvärderingar av aktiviteter tillsammans med 

fritidshemsgruppen, för att då kunna få deras synpunkter på vad som varit bra och mindre bra med 

en viss typ av aktivitet, spel eller lek. Sedan verkar det vara lite olika syn på hur stor utvärdering eller 

dokumentation som bör göras. Till exempel så talar respondent d om att det kanske inte alltid 

dokumenteras så mycket skriftligt eller på andra sätt när de har haft aktiviteter. Den centrala delen i 

utvärderingen framhålls som diskussionen med eleverna och de lärdomar som därigenom kan dras 

till nästa tillfälle. Ett tydligt drag i intervjuerna är att en utvärdering inte bör göras bara för 

utvärderingens skull. Som exempel talade en av respondenterna om att fritidsläraren kanske har en 

utvärdering efter varje spontant tillfälle där eleverna har hoppat rep eller spelat fotboll. Det ska finnas 

ett syfte med utvärderingen. Respondent, a, b och c menar på att den skriftliga dokumentationen av 

aktiviteter kan vara en bra möjlighet att gå tillbaka till för att dra lärdomar kring vad som behöver 

utvecklas i en aktivitet, eller vilka delar som har fungerat på ett bra sätt.   

 

 

Motiverande av rörelseaktivitet 

 

Att fritidsläraren talar med eleverna om varför de ska genomföra rörelseaktiviteter och vad eleverna 

vinner på det framstår också som något som kan vara en del av ett planeringsarbete och skulle kunna 

ge eleverna på fritids en större förståelse för varför det är bra att röra på sig.  

 

Det talas om i intervjuerna att i stort sett varje dag tala med eleverna om varför det är bra att röra på 

sig. Det framgår att det finns en uppfattning om att det genom återkommande diskussion tillsammans 

med eleverna kan vara lättare att få dem att förstå vikten av att röra på sig för hälsans skull och också 

lättare att få dem intresserade av att pröva olika former av rörelse. Även hälsoveckor på skolan lyfts 

fram som ett sätt att motivera för rörelseaktivitet.  

 

”Sedan hur man motiverar…. Vi har ju hälsoveckor på skolan, där man pratar om hur viktigt hälsa är. På fritids 

pratar vi alltid egentligen om hur viktigt det är att röra på sig. Vi är ju mycket ute, vi är jättemycket ute.” 

Respondent a.  

 

Här talar respondent a om hur det t.ex. skulle kunna gå till för att motivera elever till att vara fysiskt 

aktiva. Det centrala här verkar handla om att prata mycket med eleverna om varför det är centralt att 

röra på sig och att även vara mycket ute, då det skulle kunna handla om en mer gynnsam miljö för att 

få igång rörelse. Just utemiljön lyfter samtliga respondenter fram som ett viktigt instrument för att den 

ofta är mera lämplig att bedriva olika former av rörelseaktivitet i, tack vare att det handlar om 

betydligt större ytor.  

Att alla elever inte alltid vill vara med på alla typer av aktiviteter är ingenting som är nytt. Bland 

annat så talar vissa respondenter om att olika former lagsporter ofta är sådana aktiviteter där en del 
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elever känner sig osäkra och inte alltid vill delta. Det är väldigt olika från respondent till respondent 

vad man har för uppfattning om att lösa sådana här frågor. 

 

”Nå ibland har vi kört olika idrotter, t.ex. fotboll, bandy, innebandy, handboll, basket. Sådana saker. Och då är 

det ju vissa som inte vågar, men då brukar vi locka med att du får vara domare, och med en visselpipa. Så jag är 

med och hjälper. Då är de med och som spanar in läget, och sen är det oftast att de kommer med.” Respondent b. 

 

Respondenten talar om att locka med eleverna i aktiviteter genom att erbjuda dem olika roller som 

skulle kunna kännas intressanta för dem, och på den vägen få in eleverna i aktiviteten. Då eleverna 

har olika intressen och vågar olika mycket i vissa sammanhang behöver fritidsläraren hitta sätt att 

anpassa aktiviteter för att få så många elever som möjligt att våga pröva på och tycka att det är roligt. 

Det framgår av intervjuerna också att osäkra och blyga elever är något som fritidsläraren behöver ha 

uppsikt över så att ingen hamnar utanför eller ensam. Att vara extra nära dessa individer och på det 

sättet ingjuta mod i dem till att pröva på en aktivitet är något som det talas om.  Att genomföra vissa 

moment tillsammans med de lite osäkrare eleverna och på det sättet få dem att känna sig trygga i att 

kliva in i någonting är något som verkar ses som en central del när fritidsläraren arbetar med      

rörelseaktiviteter.  

 

 Att motivera för eleverna varför de ska ha rörelseaktiviteter i olika former så verkar det utifrån 

respondenternas svar finnas en uppfattning om att fritidsläraren antingen kan förklara det för 

elevgruppen i en genomgång kring en planerad rörelseaktivitet som ska genomföras, eller att det 

också skulle kunna göras i samband med en muntlig utvärdering av aktiviteten. 

 

 Att prata och diskutera med eleverna är något som det verkar kunna finnas en uppfattning om som 

en central del i alla delar av en aktivitet, men just när det kommer till att motivera elever till att 

uppleva rörelseaktivitet som rolig och som en positiv upplevelse så framstår det som något 

fritidsläraren bör ha i åtanke. Det är tydligt att det finns en uppfattning hos respondenterna att sättet 

som fritidsläraren har när denne talar med eleverna om att våga pröva olika lekar och aktiviteter 

spelar stor roll. Det som verkar kunna vara svårast är att motivera de få äldre elever 10 - 11 år som är 

på fritids till att vara aktiva i lekar och sådant. Det verkar finnas en bild av att dessa ofta är med på de 

gemensamma aktiviteter som genomförs på fritidshemmet, men när eleverna får välja att vara ute t.ex. 

och leka eller spela fotboll eller liknande saker, då är det vanligt att dessa väljer att stanna inomhus på 

avdelningen och göra någonting annat. Detta kan illustreras genom ett citat från respondent a. 

 

”Jag funderar på våra äldre barn. Det är flickorna. Vi har bara en flicka som är äldst idag. Men hon är med, hon 

är med på våra aktiviteter. Alltså gemensamma aktiviteter. Sedan om de får välja t.ex. att gå ut och sådär, då 

väljer hon att sitta inne. Det har ju att göra med att hon inte har någon jämnårig kompis. Om vi pratar om vi 

pratar om äldre killar, men då går de i tran-fyran, och de är ju aktiva. Så länge de får spela bandy och fotboll och 

så, så är de aktiva. Det är det enda de vill. Det är att spela boll. Så att de rör sig hela tiden. ” Respondent a. 

 

 

Fritidsläraren som förebild 

 

Något som också framkommer är att respondenterna ger en bild av att det är centralt att vara en god 

förebild för eleverna för att få dem aktiva i aktiviteter. Att bara säga vad de ska göra och stå vid sidan 
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av hela tiden som en passiv åskådare är något som anses ge dålig effekt för att få eleverna att se 

positivt på rörelse. Att själv delta och starta upp aktiviteter för att få igång eleverna är kanske det som 

har framkommit mest under studien och analysen av materialet.  

 

”Jag tror att hemligheten är att försöka vara med barnen i vissa saker och att göra någonting med barnen. Det 

må vara landhockey, det må vara dunk, det må vara andra planerade aktiviteter. Men under en kort tid vara med 

dem, kanske en 10 - 15 minuter och sen bryta av och göra något annat och vara en åskådare då. För då har man 

ju som lyft in dem i aktiviteten.” Respondent c 

 

”Men jag tänker att är det kul så är det ju lättare och få barnen, eller eleverna som man kanske ska säga att… att 

lära sig tycka om det och gilla att göra det. Även om det faktiskt är lite jobbigt och så där. Men sedan tänker jag 

också att… jag försöker i alla fall tänka att om det är någon fysisk aktivitet, då är jag själv med och visa… ett 

gott omdöme. Lära som man lever. Jag är ju själv väldigt aktiv och springer och har mig så att för mig är det ju 

väldigt naturligt.” Respondent d. 

 

Respondenterna talar här om att som fritidslärare visa för fritidshemsgruppen att en själv deltar på 

samma villkor som dem, och visar intresse för aktiviteten. Uppfattningarna verkar handla om att ifall 

en vuxen kliver in för att starta upp en aktivitet så kan det skapa en annan sorts intresse och inlevelse 

hos eleverna än t.ex. när en grupp elever spelar fotboll eller leker kurragömma på egen hand. Det 

skulle då utifrån respondenternas utsagor kunna handla om att eleverna känner glädje när de ser att 

personalen verkligen engagerar sig i dem eller att de upplever det som spännande att en vuxen deltar 

i en av deras aktiviteter. Samtidigt så verkar det också finnas en bild av att fritidsläraren måste hitta 

en balans och inte bli för engagerad i aktiviteten under för lång tid, då denne har ansvar för alla elever 

på fritidshemmet. Så det respondenterna talar om verkar kunna handla om att starta upp och vara 

med i början för att se hur leken, lagspelet eller aktiviteten utvecklar sig och sedan dra sig ur och 

observera från håll.  

 

” Vi är ute också och leker med dem. Fast jag tycker inte alltid att vi… man kan sätta igång leken och 

sedan kan man dra sig undan.” Respondent b. 

 

Det finns uppfattningar om att det ofta kan vara viktigt att vara med som vuxen i själva 

uppstartsprocessen för att eleverna ska komma igång på ett bra sätt och med fokus på aktiviteten i 

fråga. Att sedan inte vara med hela tiden utan att kunna dra sig ur och observera och finnas i närheten 

som stöd för blyga och mer osäkra elever är något respondenterna upplever som centralt. Det 

framhålls att eleverna måste få lära sig att också klara av att ta ansvar för hur en lek eller aktivitet 

fungerar på egen hand och inte alltid vara beroende av att en vuxen är med för att det ska fungera. 

 

Sedan lyfter respondenterna fram en bild av att det kan vara bra att ha vissa aktiviteter där alla elever 

måste vara med åtminstone första gången och pröva på det. Att eleverna lär sig att ge aktiviteter och 

lekar en chans utan att döma ut dem på förhand verkar respondenterna se som en viktig sak att 

förmedla.  

 

”Men sedan finns det ju de som inte alls gillar aktiviteter och det är svårt och få dem med, det är det. Men då är 

det bara att säga att idag ska alla vara med. Att…. Och det tycker jag är jättebra, det där att barn leder en lek. 
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Då säger jag att ” Hur känns det för dig om du skulle leda en lek och ingen skulle…. Här har vi att alla är med.” 

Respondent b.  

 

Här talar då respondent b om att förmedla till eleverna hur viktigt det är att ge en aktivitet en chans, 

och att visa hänsyn och respekt mot andra som ska leda en aktivitet. Just det är ett genomgående tema 

som återkommer genom alla intervjuer. Att förmedla vikten av att visa hänsyn och att uppträda på ett 

respektfullt och positivt sätt gentemot varandra.  Det finns en uppfattning hos respondenterna att 

lagidrotter kan vara svåra att få med alla elever i. Det lyfts då fram att om fritidsläraren vill få med 

eleverna i så stor utsträckning som möjligt så skulle ett möjligt sätt vara att pröva på någon typ av 

sport på ett så lekfullt sätt som möjligt.  

 

Sammanfattningsvis framstår det som att en uppfattning som finns är att det är viktigt att agera som 

en god förebild genom att själv delta i aktiviteter och visa deltagande på samma villkor som eleverna. 

Att återkommande diskutera med eleverna om varför det är bra att röra på sig och varför vissa 

aktiviteter ska genomföras framstår också som viktigt. Att finnas som stöd för osäkra elever och vara 

extra nära dessa för att ge dem hjälp att komma in i aktiviteter är också något som respondenterna 

talar om.    

 

Rörelseaktivitet som socialt lärande  
 

Något som har framkommit under analysen av intervjumaterialet är att samtliga respondenter talar 

om det sociala som den huvudsakliga typen av lärande som sker i samband med rörelseaktivitet. 

Detta är också något som respondenterna lyfter fram som det främsta syftet med sina 

rörelseaktiviteter. Fritidshemmets lyfts fram som en arena där elevernas sociala förmågor och 

kunnande är det som hamnar främst i fokus och rörelseaktiviteter av olika slag är ett viktigt verktyg 

för att träna upp dessa förmågor. Samtliga respondenter upplever rörelse som en central del av 

fritidshemsverksamheten, både för hälsan hos eleverna och för deras förmåga till inlärning. 

Respondenterna talade om att det i dagens samhälle blir mer och mer vanligt med stillasittande barn 

och ungdomar och att forskning visar på att den idrott elever får i skolan idag inte är tillräcklig. 

Fritidshemmet kan enligt respondenterna ge elevgruppen möjlighet att pröva på rörelseaktivitet i 

många olika former och på ett demokratiskt sätt. Eleverna ska ges möjlighet att hitta nya intressen och 

ges chansen att få en positiv inställning till fysisk aktivitet. 

 

”Nå framförallt så är ju syftet värdegrund. Socialt samspel, att kunna vara med varandra, lära sig lekregler. 

Vinna, förlora. Det är mitt första syfte. Sen att de får plus på att de rör på sig och mår bättre, det är ju bara ett 

plus i kanten. Men jag jobbar ju med gruppen, för att de ska få en social gemenskap. Just det här med olikheter, 

att vi är alla olika och olika duktiga, olika snabba, någon är bra på att planera, någon är bra på att genomföra, 

någon är snabb, någon är lång eller kort. Hur vi olika behövs i olika aktiviteter, att man tar vara på varandra.  

Sedan att man får till det här att man rör på sig, det är bara ett plus i kanten.” Respondent c. 

 

Här talar respondenten om hur hen ser på rörelseaktivitet och hen framhäver social gemenskap, hur 

eleverna är med varandra, visar hänsyn och följer regler som är allra mest centralt. Att eleverna rör på 

sig gör att hälsovinsten blir ett plus i kanten, rörelseaktiviteten i sig är då inte själva huvudmålet, utan 

det är den sociala träning elevgruppen får. Att visa hänsyn mot varandra, ha tålamod och att stärka 

elevernas förmåga till att skapa relationer är sådant som lyfts fram av respondenterna. 



24 

 

 

 I samtliga intervjuer framkommer det att synen på det lärande som framför allt kommer in under 

rörelseaktiviteter behandlar värdegrunden, att respektera och behandla varandra på ett bra sätt. Att 

arbeta med gruppdynamiken, att eleverna ska kunna delta i aktiviteter i grupper även där de inte är 

bästa kompisar med alla.  

 

” Jo men just den här värdegrunden och sådant där. Det här hur man är med varandra och hur man bemöter 

varandra, det är ju sådant…. Jobbar man med jättemycket i just den här typen av lekar och sådant.” Respondent 

d. 

 

De sociala egenskaperna hos eleverna är det som verkar främst ligga i fokus utifrån det 

respondenterna talar om. Respondenterna ger en bild av att rörelseaktivitet är ett bra redskap för att få 

eleverna att fungera i grupp, att lära sig skapa relationer och att visa hänsyn och respekt gentemot 

varandra.  

 

” Jo men det är ju det här med turtagning och dela med sig och vänta. Vara med en i gruppen. Det här sociala 

samspelet, det är ju mycket du lär dig genom just det där då. Få kompisar kanske som tycker det är roligt att 

spela basket istället för innebandy och sådana där grejer. Så att det är sådana saker som kommer in och barnen 

lär sig. Och just det där att lyssna och höra hur går den här leken till. Bara just det där att kunna vara med och 

förstå hur leker man det här. Och väldigt viktigt just det här att vänta på sin tur. De ställer ju sig oftast i rad om 

de ska hoppa i någon madrass eller något sådant. Att de har kommit in i det där, att man… de lär sig fort, det 

tycker jag. Men det är otroligt mycket de lär sig. Att gå balansgång och allt, om man tänker.” Respondent b.     

 

 

Rörelse kopplat till andra ämnen 

 

En annan uppfattning som verkar finnas är att om rörelse direkt kopplas till andra typer av lärande än 

det sociala så är det språk och matematik som kommer framför allt på tal. Språket i den mån eleverna 

kommunicerar under aktiviteterna på olika sätt. Matematiken handlar om mer enkla saker, t.ex. räkna 

antal mål under en bandymatch, eller huvudräkning vid kurragömma.  

Sedan finns det en uppfattning hos respondenterna att det talas om andra benämningar på lärandet 

som sker på fritidshemmet kontra det som sker i skolan. Detta ger t.ex. respondent a exempel på här 

nedanför. 

 

”Jag säger väl inte att nu ska vi ha idrott. Det gör jag inte. Men jag nämner ofta att på skolan när ni har lektion, 

då har ni matte, svenska, NO och så vidare. På fritids har där har vi elevinflytande, normer och värden och 

kunskap. Och de bitarna jobbar vi med. De måste vi också få in delar av, och därför har vi gemensamma 

aktiviteter, för att få in de bitarna. Elevinflytande, vad är det för er? Okej, då gör vi så här. Nu tycker ni att vi 

ska ha… kanske inte alltid tillsammans aktiviteter. Ni kanske tycker att ja hur många ska vi ha? Okej två. Jamen 

då kör vi två om ni tycker att det passar. Hur får vi normer och värden? Hur tränar vi på det? Och då ger de 

förslag på lekar. De säger själv leka, spela…. Ja vad vi nu gör. Teater. Och det är ju pedagogiska tankar. Och 

sedan utifrån våra arbetsplaner. Sedan använder vi ju korridoren och hallen och alla de bitarna. Så att 

pedagogiska tankar har vi i allt vad vi gör, faktiskt. Jag poängterar ofta till barnen om lärandet på 

fritidshemmet.” Respondent a. 
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Matematik i olika former och språk är två andra typer av kunskap som respondenterna lyfter fram i 

intervjuerna. Deras uppfattningar handlar om att det är dessa ämnen som det finns störst möjlighet att 

koppla ihop med olika former av rörelse. Det verkar kunna handla om allt från att räkna poäng vid en 

brännbollsmatch till att ha aktiviteter som bygger på kort där eleverna får läsa vad det är de ska göra. 

 

”Sedan kan du ju få matematik att du springer till… nu ska du springa till varje hörn. Nu ska du söka…. Ställ 

dig… tre och tre. Typ sådana där grejer. Jag tror det är nog matten som kommer mest in i aktiviteter och så 

svenskan. Ibland har jag gjort sådana här kort. De finns kvar ännu. Att jag har haft tärningar och så ska dem 

läsa. Då har jag blandat några som kan läsa med de som inte kan. Att man snurrar på tärningen och så kanske 

du ska gå och ställa dig i ett hörn, ställ dig och hoppa 10 gånger eller…. Den är ganska rolig. Då kommer ju 

svenskan in. Och sen den här läsningen, in och fundera hur vi ska göra tillsammans” Respondent b. 

 

Här talar respondent b då om olika sätt att få in svenska och matematik i rörelseaktivitet. Det är 

vanligast att arbeta med olika former av matematik eller svenska om rörelseaktiviteten ska kopplas till 

annan typ av kunskap än det sociala och just den fysiska biten.  

 

Det verkar finnas en ovana att tänka kring hur fritidsläraren skulle kunna koppla rörelseaktiviteter till 

annan kunskap än t.ex. matematik eller de sociala bitarna. Respondent d talar dock om möjligheten att 

ta promenader med fritidshemsgruppen i närområdet där det är möjligt att koppla ihop rörelsen 

(promenaden) med en praktisk variant av olika typer av ämnen från skolan.  

 

”Nå matematik är väl litegrann sådär, när man spelar olika lagsporter och sådant där. Det finns ju ett inslag av 

matematik. Men det är ju inte speciellt avancerat. Det är ju inte mer än att man räknar mål och sådant där. Men 

vi kör ibland med någonting som vi kallar för våra trafikpromenader, där vi tar en promenad runt stan så där 

och så pratar vi om trafikregler. Och hur man ska förhålla sig i trafiken alltså.” Respondent d. 

 

Respondent d talar om trafikpromenader, där det skulle gå få in kunskap kopplat till 

samhällskunskap, hur eleverna ska förhålla sig till trafiken och hur de ska bete sig där. Det verkar på 

respondenterna dock inte som att det är särskilt vanligt att tänka i banor av ”skolämnen”. 

Fritidsläraren talar snarare om kunskap i olika former. Respondenterna talar även om 

rörelseaktiviteten som en möjlighet att göra vissa typer av kunskap mer praktiska, t.ex. matematik 

eller samhällskunskap.  
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Diskussion 
 

Planering av rörelseaktivitet 

 

Vad gäller planering av rörelseaktivitet på fritidshemmet så visar den tidigare forskningen att det är 

centralt att som fritidslärare ha en överblick över barnens intressen och sociala och fysiska behov och 

att utgå från dessa vid planeringen av rörelseaktiviteter (Ericsson ,2005, Price-Shingles & Place 2016, & 

Hughey et al 2014).  För att eleverna ska kunna få en positiv upplevelse av rörelse är det centralt att 

fritidsläraren har en bild över de olika intressen som finns bland barnen (Kyhälä, Reunamo & 

Ruismäki 2012, och Hughey et al 2014). Aktiviteter som bygger på elevernas intressen och är 

välplanerade har en större chans att tas emot på ett positivt sätt och på det sättet kunna bidra till en 

högre aktivitetsnivå bland eleverna. Att få med i eleverna i planeringen av rörelseaktiviteter på 

fritidshemmet och att göra dem delaktiga i utvecklingen av verksamheten är något som ser ut vara av 

betydelse i arbetet som fritidslärare (Reunamo, Hakala, Saros Lehto, Kyhälä & Valtonen, 2014). Vid 

planeringen av aktiviteter kan det vara ett bra hjälpmedel att tänka utifrån de tre didaktiska frågorna 

Vad? Hur? Varför? (Sjöholm et al, 2011). 

 

Resultatet i denna studie överensstämmer väl med vad den tidigare forskningen har kommit fram till. 

Alldeles tydligt är att det är centralt att beakta ovannämnda faktorer i planeringsarbetet. Bland annat 

så talar respondent a om att få med elever i planeringen av rörelseaktiviteter på fritidshemmet och 

respondent d talar om vikten av att ha uppsikt över de sociala och fysiska behov som eleverna har. 

 

Planeringsarbetet kan enligt respondenterna av tre grundläggande faktorer i verksamheten som 

nämns här nedanför:  

- Eleverna är åldersmässigt heterogena. Elevernas ålder varierar från sex år till 10 – 11 år, vilket 

är avsevärt med tanke på barnens utvecklingsnivå fysiskt och socialt.  

- Eleverna kommer till fritidshemmet från olika klasser (år 1 till 5). Vilket gör att det måste 

skapas nya sociala kontakter och relationer. 

- Elevernas sammansättning på fritidshemmet varierar från dag till dag. 

 

Studien visar, dock ej så tydligt, att dessa ovannämnda faktorer har en inverkan på verksamheten. 

Detta framgår i respondenternas resonemang om planeringens genomförbarhet. Spontanitet och 

beredskap för ändringar före och under den planerade verksamhetens genomförande får träda in och 

lösa stundens behov. 

 

Att anpassa planering och planerade aktiviteter för de skiftande förutsättningar som kan finnas i form 

av storleken på barngruppen, personalstyrkan, lokalerna och efter hur elevgruppen ser ut att fungera 

eller vilka behov som finns för dagen är något som utifrån dessa intervjuer ser ut att kunna vara 

centralt för en fritidslärare att ha i åtanke. 
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Andra aspekter som är centrala handlar om att inte vara överpedagogisk och göra en aktivitet för 

teoretisk. Det handlar om att kunna förklara och beskriva kortfattat och att undvika att som 

fritidslärare själv hamna i centrum. Att kunna spontant planera för stunden och utifrån de behov som 

finns i barngruppen är något som ser ut att vara mycket vanligt och som respondenterna i studien 

lyfter fram som huvuddelen av arbetet med rörelseaktivitet på fritidshemmet. 

 

Miljön på fritidshemmet kan räknas som didaktiska verktyg för fritidsläraren, där de olika rummen 

och utrymmena kan anpassas för olika typer av aktiviteter (Hippinen Ahlgren, 2013). I vissa fall kan 

det eventuellt handla om att utvidga sin syn kring vad som är möjligt att genomföra och att se 

möjligheterna istället för begränsningarna. Mängden tid som läggs ner på planering av 

rörelseaktiviteter är olika, och planeringen ser ut på olika sätt beroende på hur engagerad 

fritidsläraren själv är när det kommer till rörelse. Dels kan det handla om att lägga ner tid på att 

planera rörelseaktiviteter tillsammans med eleverna, som dessa sedan leder resten av 

fritidshemsgruppen i. Sedan kan det också handla mer om att se hur barngruppen ser ut för stunden 

och vilka behov som finns och utifrån det spontant planera någon form av rörelseaktivitet vid behov. 

Det är viktigt att ha en personal som har didaktisk skolning och som ser elevgruppen och vilka 

intressen som finns, samt ge elever guidning vid behov (Jensen, 2013). 

 

Motiverande av rörelseaktivitet 

 

Att uppmuntra rörelsen är något som fritidslärarna ser som ett centralt uppdrag. Isberg (2009) talar 

om att det inte handlar om att hitta aktiviteter som passar alla eller de flesta, utan att det centrala är att 

ge stöd till elever att hitta en väg till att hålla sig fysiskt aktiv vilket studien även bekräftar. Miljön på 

fritidshemmet har en central betydelse för hur planeringen av rörelseaktiviteter kan se ut. 

Inomhusmiljön på själva fritidshemmet kan anpassas så att det finns rum där det går att t.ex. ha 

rörelse till musik, men ofta verkar lokalerna inte vara helt optimala för att bedriva rörelse, så 

utomhusmiljön har central betydelse för genomförandet av rörelseaktiviteter. Här talar t.ex. Boström 

et al (2015) om att rum som är utformade för olika typer rörelse och lek ger upphov till andra former 

av sociala aktiviteter än rum som bygger på mer lugna aktiviteter. I de fall fritidshemmen har tillgång 

till en gymnastiksal så kan det bli mera rörelse inomhus, så att anpassningar efter väderförhållandena 

inte blir avgörande.  

 

Vad gäller att motivera barn till att vilja delta i rörelseaktivitet så ser det ut att vara vanligt att läraren 

själv deltar i aktiviteterna med barnen. Att som fritidslärare själv vara med i aktiviteter och leka eller 

spela med eleverna verkar enligt uppfattningarna hos respondenterna ha inspirerande effekt, där det 

leder till en större intensitet och inlevelse hos eleverna (Zarrett, Sorensen & Skiles-Cook, 2016). 

Samtidigt behöver fritidsläraren hitta en balans så att eleverna inte alltid vänder sig till denne för att få 

igång en aktivitet eller lek. De behöver lära sig att klara av att få en aktivitet att fungera på egen hand. 

Att vara med och starta upp, vara med en stund och sedan backa ur och observera det som sker är 

något som ser ut att vara en vanlig syn på att arbeta som fritidslärare i samband med rörelseaktivitet. 

Läraren ska förmedla till eleverna att ta ansvar för sitt eget välmående (Reunamo, Hakala, Saros, 

Lehto, Kyhälä & Valtonen, 2014). 
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Utifrån det respondent a talar om så kan en uppfattning skönjas om att äldre flickor som saknar de 

vänner i samma ålder som de brukar umgås med skulle kunna vara den grupp som kan vara svårast 

att nå när det gäller att motivera till spontan rörelseaktivitet. Utifrån respondenternas utsagor har jag 

dragit slutsatsen om att när eleverna blir äldre, 10 - 11 år, så är det inte lika många av dem som är så 

ofta på fritids. Detta skulle då skulle då kunna leda till ett fåtal lite äldre elever som känner att de 

kanske inte vill vara med i all form av rörelse när inte deras kompisar är där. De är med på de 

gemensamma aktiviteterna, men sedan väljer de att göra annat. Pojkarna kan uppfattas som att de ofta 

är lättare att få igång till att vara aktiva, så utifrån intervjuerna ser jag en bild av att det är svårt att få 

igång exakt alla elever. En klar bild är också att det handlar om att locka eleverna till att delta i 

rörelseaktiviteter och inte tvinga dem till att delta utan förklaring eller motivering. Det skulle kunna 

vara en fråga om skillnad i intressen hos pojkar och flickor, men att eleverna har jämnåriga kompisar 

framstår som viktigt för att de ska hålla sig aktiva. 

 

Att prata med eleverna om varför de ska ha en rörelseaktivitet och att förbereda dem i ett samtal 

dagen innan är något som ser ut att vara ett vanligt synsätt på hur fritidsläraren kan agera för att 

motivera eleverna för rörelse. Just att föra en dialog med fritidshemsgruppen är något som har en 

betydande roll om det ska fungera att få eleverna aktiva. I annat fall kan det uppfattas som något 

påtvingat som eleverna själva inte har fått vara med och diskutera. Samtidigt handlar det också om att   

inte bli för lärarledd (Kyhälä, Reunamo & Ruismäki 2012). 

 

 Om vissa elever är blyga och lite mer osäkra verkar det utifrån respondenternas tankar handla om att 

ge dessa individer tid och möjlighet att exempelvis sitta och titta på ett tag först. Andra sätt att 

motivera dem kan handla om att finnas där som stöd och som fritidslärare vara lite extra nära dessa 

individer. Exempelvis kan det handla om att para ihop sig med dessa om det handlar parövningar, 

eller att vara på samma lag som dessa och guida in eleverna i aktiviteten. Detta är en syn som verkar 

finnas när det kommer till att motivera elever. Det kan räknas som en central del för fritidslärare att 

vara med i aktiviteter och på det sättet ge stöttning. Det är centralt för alla som arbetar någon form av 

fysisk aktivitet att stötta alla elever och hjälpa dem att tro på sin egen förmåga (Hansen Orwehag & 

Mårdsjö Ollson, 2011). 

 

Något som också studien visar på är att vanliga rörelseaktiviteter är t.ex. olika former av kullekar, 

kurragömma och olika typer av lagsporter. Det verkar framförallt röra fotboll och bandy. Just 

lagsporterna verkar dock något som det kan vara svårt att alltid få med alla barn i fritidshemsgruppen 

att delta i. Olika former av rollekar och hinderbanor är aktiviteter som också framstår som populära 

(Finn et al, 2015 & Reunamo et al, 2013).  

 

Rörelseaktivitet och lärande 

 

Rörelseaktivitet för socialt lärande 

 

Studien visar att rörelse och lärande ofta förknippas med elevernas sociala lärande. Det handlar om att 

få eleverna att fungera i grupp, att bemöta varandra med respekt och att eleverna får träna på sin 

förmåga att skapa relationer. Det skulle kunna handla om en villighet från fritidslärarnas sida att 

bidra till elevernas välmående och deras känsla av solidaritet inom gruppen (Hjalmarsson, 2013). 

Resultatet har visat på att det är det som anses som den mest centrala typen av lärande, utöver den 
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fysiska aspekten som ses förekomma i samband med rörelse på fritidshemmet. Rörelseaktiviteter ses 

som ett utmärkt verktyg för att få eleverna att träna sina sociala förmågor och att visa hänsyn och 

respekt gentemot varandra, detta nämner t.ex. Fuller et al (2013). Studien visar att det är elevernas 

sociala träning som ofta kan vara det huvudsakliga syftet med en lek eller rörelseaktivitet.  

 

  

 

Rörelse kopplat till andra ämnen 

 

Det är möjligt att få in annan typ av kunskap i rörelseaktiviteter utöver de sociala bitarna (Finn, Yan 

och Mcinnis, 2015).  Att arbeta experimentellt och få aktiviteter lustfyllda för att öka möjligheterna för 

elevernas lärande är något som jag har sett som en central del utifrån respondenternas utsagor, även 

Mullender – Wunsma et al (2015) och Käll et al (2014) är inne på att integration av rörelse och någon 

form av kunskap kan leda till ett ökat lärande. Det kan handla om att föra in vissa moment eftersom i 

aktiviteter, utan att det för den delen är något som är planerat in i minsta detalj från början. Vissa av 

respondenterna talade här om typer av tipsbanor, där rörelsen kommer in utan att eleverna tänker på 

att det är något fysiskt de sysselsätter sig med. I andra fall kunde det handla om att ta en promenad 

med eleverna på fritidshemmet och tala om olika saker kopplade till natur eller samhälle. Här kan 

nämnas t.ex. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) som talar om kunskapsmöjligheter som hela tiden 

dyker upp. Språk är också någonting som respondenterna nämner som ett vanligt inslag av lärande i 

rörelseaktivitet. Här talar bland annat Fritzell (2003) om att det kanske inte alltid går att begränsa sig 

till ett ämnesinnehåll som är planerat i förväg om fritidsläraren utgår från en didaktik där 

kommunikationen är central.   

 

Utöver det sociala lärandet sammankopplas rörelseaktivitet i denna studie med huvudsakligen 

elevernas fysiska hälsa, att eleverna ska känna att det är roligt att vara fysiskt aktiv, att de får utveckla 

sin motorik, balans och koordinationsförmåga. Dessa aspekter framgår tydligast som ett huvudtema 

kring lärande i samband med rörelse i denna intervjustudie.  

 

 

 

 

Framtida studier 

I denna studie har jag fokuserat på fritidslärares uppfattningar kring planering och motiverande av 

rörelseaktivitet. För att ta detta vidare skulle jag vilja föreslå en studie där det även genomförs 

observationer för att få en inblick i hur detta arbete kan gå till i praktiken.  
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Intervjuguide 

 

1. Vilken typ av utbildning har du? 

2. Hur länge har du jobbat som fritidslärare/pedagog? 

 

3. Vad innebär fysisk aktivitet på fritidshemmet för dig? 

4.  Var har ni de fysiska aktiviteterna? 

5.  Hur gör du för att motivera barn att delta i fysiska    

aktiviteter? 

 

6. Hur mycket tid lägger du på planering av fysiska aktiviteter? 

7. Vilket syfte har du med de fysiska aktiviteter du planerar på 

erat fritidshem? 

8. Berätta om hur du gör när du planerar aktiviteter. 

 

9. Utgår ni någon gång från ”skolämnen” i planeringen av 

fysiska aktiviteter i fritidshemmet? Om ja, på vilket sätt gör 

ni då? Har ni några pedagogiska tankar? 

 

10.  Följer ni på något sätt upp och utvärderar de aktiviteter ni 

genomför? Om ja, på vilket sätt gör ni då?  
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Missivbrev 
 

Hej, mitt namn är Pontus Svedlund och är student vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag är inne på sista terminen av utbildningen och håller på 

med mitt examensarbete. Syftet med det här arbetet är att undersöka 

fritidslärares uppfattningar om fysiska aktiviteter på fritidshemmet. Jag 

har tänkt mig att använda en kvalitativ metod i form av en intervjustudie 

med fritidslärare/personal på fritidshem. 
 

 Jag undrar om du skulle vara intresserad av att delta i denna studie. Det 

är frivilligt och inga namn på vare sig deltagare, skola eller kommun 

kommer att förekomma i min slutgiltiga uppsats. Under intervjun kan 

du när som helst välja att avbryta om du så önskar. Intervjumaterial och 

transkriberingar kommer att användas för denna studies ändamål. 

 

Inom kort kommer jag att höra av mig till dig. Mina kontaktuppgifter är: 

0761070330 eller via mail:  posv1400@student.miun.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

Pontus Svedlund  
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